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اجلدستتتتتتتتتتتتتتتتة حمنتتتتتتتتتتتتتتتتة 
 أخةى يفاثئق الفة ي العود يفاترخيها

  متتتالً  التتتد وات
 37 ابملادة

  متتتتتتتتتتالً  التتتتتتتتتتد وات
 املتكدمول يفغ ذا 39 ابملادة

 )املؤيديفل يفالتصويت العةار
 (املمتو ول - امل ارضول -

       S/PV.7008  

متوز/يوليتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت   24
2013   

التعةيتتتة الثالتتتث لامتتتني ال تتتام، 
متتتتتل  6املعتتتتتدم  متتتتتال ابلفعتتتتتةة 

  (2012) 2061العتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتةار 
(S/2013/408) 

و ايت مرةيفع نةار معدم متل الت
 (S/2013/434املتحدة )

 (2013) 2110العتتتتةار    ال ةاق
15-0-0 

S/PV.7068 

 ترتتتتتةيل الثتتتتتام/ 25
   2013نوفمرب 

التعةية األيفل املعدم مل األمني 
متل نتةار  4ال ام  مال ابلفعتةة 

 2107جمدتتتتتتتتتتس األمتتتتتتتتتتل رنتتتتتتتتتتم 
(2013) (S/2013/654؛) 

التعةيتتتتتتتتتتتة األيفل املعتتتتتتتتتتتدم متتتتتتتتتتتل 
 6األمتتني ال تتام  متتال ابلفعتتةة 

 (2013) 2110متتتل العتتتةار 
(S/2013/661) 

املمثتتتتتتتتتتتتل اخلتتتتتتتتتتتتاص  اقال ة  
 لامني ال ام

مجيتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتع 
 املد ونيل

 

   
 املسائل املواضيعية

 عمليات األمم املتحدة حلفظ السالم - 2٦
 عرض عام 
ختتتتتالل الفتتتتترتة نيتتتتتد ا ستتتتتت ةا ،  عتتتتتد جمدتتتتتس األمتتتتتل  تتتتتس  

 مديتتتتتتات األمتتتتتتم املتحتتتتتتدة حلفتتتتتتظ ”جدستتتتتتات تتصتتتتتتل ابلعوتتتتتتد امل وتتتتتتول 
. يف نتتتش اجملدتتتس يف ذتتت ه (٨79)يفاختتتت  نتتتةارا يفاحتتتدا يت دنتتتق هبتتتا، “الستتتالم

اجلدستتتات مستتتتالة الت تتتتايفل  تتتني الع ثتتتتات يفنظتتتتة يف هنتتت  مت تتتتدد األ  تتتتاد 
حلفظ السالم، هبدف حتسني التوسيق  ني حفظ السالم يف مديات  وتاء 
السالم. يفاستمع ك لك مىل محاقتات نتدنمها  تدد متل نتادة العتوات يف 

 التحدايت اليت يواجهوهنا يف امليدال.  مديات حفظ السالم  ل 
 

 إحاطات بش ن ا نتقال من حفظ السالم إىل بناء السالم 
، أشتتتتتتتار يفكيتتتتتتتل األمتتتتتتتني ال تتتتتتتام 2012آذار/متتتتتتتارس  26يف  

ل مديتتات حفتتظ الستتالم، يف اإلحاقتتة اإل الميتتة املعدمتتة مىل اجملدتتس، 
أنت   وتدما اتتدد اجملدتس يف يتة الع ثتتات،   يتمثتل اهلتدف موهتتا يف  مىل

حتعيق ا ستعةار يف العدد يفحفظ السالم فحسب،  ل يفاإلسهام أينتا 
يف  واء سالم مستدام. يفأردف نائال من  ليس  دتى حفظتة الستالم أل 
يوفنتت يفا ال ائفتتة الكامدتتة متتل أنرتت ة  وتتاء الستتالم؛ يفلكتتوهم ذتتم أصتتدح 

املعادرات اليت تدفع ندما   مدية السالم أيف األذتداف  مل ادد أيفلوية
السياسية لدع ثة. يفنال مل األمة   يت دق  توسيع مهتام حفتظ الستالم 

__________ 

 .(2013) 20٨6العةار  (٨79)

أيف مضافة مهام جديدة مىل الو ايت،  ل  تحعيق ا ستفادة العصتوى 
مل املهام امل دوب ابلف ل مل حفظة السالم العيتام هبتا. يفشتدند يفكيتل 

ل لع ثات حفظ السالم أفق زم  حمديفد يفجيب أل األمني ال ام  دى أ
تُتتتتلامل خ  هتتتتا متتتتع اجلهتتتتات الفا دتتتتة األصتتتتدح لالضتتتت الع مبهتتتتام يف 
األجتتل ال ويتتل. يفاختتتتم ابلتاكيتتد أنتت    يوعغتتي لدمةاحتتل ا نتعاليتتة يف 
الع ثتتات أل تكتتول جمتتةد ختفتتيض يف  تتدد أفتتةاد  مديتتة حفتتظ الستتالم، 

املستتتمة  تتني احلكومتتة املنتتيفة  ألل  وتتاء الثعتتة يفاحلفتتاظ  دتتى التواصتتل
 تا ال وصتتةال  ،يفأصتحاب املصتدحة التوقويني الةئيستني يفاجملتمتع التديفيل

 .(٨٨0)الد ال ينموال خ ة انسحاب  جحة يفسالما مستداما
أمتتتا يفكيدتتتة األمتتتني ال تتتام لدتتتد م امليتتتدام فاشتتتارت مىل التتتديفر  

األساسي لدفرتات ا نتعالية الف الة يف ضمال ستالم مستتدام، يفنالتت 
مل ا ستجا ة الف الة  حتياجات  واء السالم يف العددال اخلارجة مل 

التتتد م الوتتتلاع تت دنتتتب ستتتة ة يف ا ستتتتجا ة يفمةيفنتتتة متتتل جانتتتب نظتتتم 
امليتتدام ابلعتتدر نفستت  التتالزم لالضتت الع مبهتتام حفتتظ ستتالم أختتتةى. 
يفيكتتول هلتتت ا األمتتتة أ يتتتة خاصتتتة  وتتتد الوظتتتة يف أثتتتة الع ثتتتات امليدانيتتتة 
الكعتتتتت ة يفاملت تتتتتددة األ  تتتتتاد  دتتتتتى احليتتتتتاة ا جتما يتتتتتة يفا نتصتتتتتادية يف 
العدتتتدال املنتتتيفة. يفُتظهتتتة األمثدتتتة كيتتتف يتتتؤثنة التد تتتيط املرتتترتك متتتع 

اء  دتتتتى الصتتتت يد التتتتوق  مجيتتتتااب قتتتتوال مةحدتتتتة اإلهنتتتتاء التتتتتدرجيي الوظتتتتة 
__________ 

(٨٨0) S/PV.6740 ، 6-2الصفحات. 
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لدع ثتتتتات. يفنالتتتتت أينتتتتا مل توميتتتتة العتتتتدرات الوقويتتتتة ت تتتتد أيفلويتتتتة يف 
التد يط ملهتام  وتاء الستالم يفا نتعتال  صتورة ف التة يفيف توفيت ذا. يفيف 
اخلتتتتتام، أشتتتتارت مىل أل اجملدتتتتس ينتتتت دع  تتتتديفر كعتتتت  جتتتتدا يف  مديتتتتة 

تتتتت  اجلهتتتتتود  تتتتترب التتتتتو ايت،  ا نتعتتتتتال مىل الستتتتتالم املستتتتتتدام، فهتتتتتو يوجن
 تتل نيامتت   عوتتاء التتد م السياستتي التتالزم لتوفيتت  تدتتك التتو ايت  فنتتالً 

 .(٨٨1)يفاحلفاظ  دي 
 

إحاطات مقدمة من قادة قوات عمليات األمم املتحدة  
 حلفظ السالم

، يف وتتاء  دتتى معتتادرة متتل يفكيتتل 2012حليةال/يونيتت   20يف  
األمتتتتتني ال تتتتتام ل مديتتتتتات حفتتتتتظ الستتتتتالم، استتتتتتمع اجملدتتتتتس يف جدستتتتتة 
مفتوحتة مىل محاقتتات نتدنمها نتتادة العتوات يف  مديتتات األمتم املتحتتدة 

السالم. يفند أ ةز نائتد نتوة   ثتة موظمتة األمتم املتحتدة لتحعيتق حلفظ 
ا ستعةار يف مجهورية الكونغو الدميعةاقية يف محاقت  اإل المية ضةيفرة 
يفجتتود نظتتام لتتد م امل تتاي  ال ستتكةية املرتترتكة يفلدتتتدريب يف  مديتتات 
حفتتتظ الستتتالم يتمثنتتتل يف خدتتتق تتتتوازل دنيتتتق  تتتني اإلجتتتةاءات الستتتةي ة 

دو ة مل جودي يةتدي اللي ال سكةي يفمل شتد  يعتوم يفالعوية امل 
 ة ايتتتة يفتوميتتتة اجملتمتتتع املتتتدم النتتت يف يف جمتتتال مستتتؤيفليت  التوفي يتتتة، 

ستتيما  وتتدما يت دتتق األمتتة حبمايتتة املتتدنيني التت يل يواجهتتول هتديتتدا  يف 
. أما نائد نوة األمم املتحدة املؤنتتة يف لعوتال، فعتد حتتد  (٨٨2)يفشيكا

تحتدايت التيت تواجت  نيتادة أي نتوة مةكنعتة متل أجتل أمام اجملدتس  تل ال
حتعيتتتق األذتتتداف ال مدياتيتتتة املرتتترتكة يفحتتتدند التحتتتدايت الةئيستتتية التتتيت 
يو وي  ديها  مل أي نوة مةكعة يفمت ددة اجلوسيات، مثل نتوة األمتم 
املتحتدة املؤنتتتة يف لعوتتال، يفذتتي ت تتدد الدغتتات، يفالترتتغيل العيتت  لدمتتواد 

 ال وصتتتتتتتةيل املتتتتتتتدم يفال ستتتتتتتكةي، يفت تتتتتتتدد يفامل تتتتتتتدات، يفالتكامتتتتتتتل  تتتتتتتني
اجلوستتتتتتتتتتيات ضتتتتتتتتتتمل كتيعتتتتتتتتتتة يفاحتتتتتتتتتتدة يفالترتتتتتتتتتتغيل العيتتتتتتتتتت  لدوحتتتتتتتتتتدات 

. يفاستتتتت ة  نائتتتتد نتتتتوة   ثتتتتة األمتتتتم املتحتتتتدة يف جوتتتتوب (٨٨3)العحةيتتتتة
الستتودال التحتتدايت يف الت امتتل متتع  يئتتة سياستتية م عتتدة يف  مديتتات 
حفتتتتظ الستتتتالم، يفأشتتتتار  صتتتتفة خاصتتتتة مىل األزمتتتتة التتتتيت حتتتتدثت  تتتتني 

 عائتتتتتتتل يف يف يتتتتتتتة جتتتتتتتونعدي، جبوتتتتتتتوب الستتتتتتتودال، يف كتتتتتتتانول األيفل/الع
تتتتل نائتتتتد نتتتتوة (٨٨4)2012يفكتتتتانول الثام/يوتتتتاية  2011 ديستتتتمرب . يفركن

__________ 

 . 10-6املةجع نفس ، الصفحات  (٨٨1)

(٨٨2) S/PV.6789  3 يف 2الصفحتال . 

 . 7-5املةجع نفس ، الصفحات  (٨٨3)

 . ٨املةجع نفس ، الصفحة  (٨٨4)

  ثتتتة األمتتتم املتحتتتدة لتحعيتتتق ا ستتتتعةار يف ذتتتاييت  ةضتتت   دتتتى مستتتهام 
ال وصتتة ال ستتكةي لدع ثتتة يف حتعيتتق ا ستتتعةار يف ذتتاييت يفكتت لك  دتتى 

                      .(٨٨5)العدد الد م ال ي تعدنم  ملؤسسات
يفيف املوانرتتتتتة التتتتتيت أ ععتتتتتت ذلتتتتتك، رحتتتتتب أ نتتتتتاء اجملدتتتتتس  

حبنتتتور نتتتادة العتتتوات، يفأ ة تتتوا  تتتل تعتتتديةذم لدتعييمتتتات التتتيت نتتتدموذا 
يفرأيفا يف املعتتادرة اارستتتة مفيتتدة إلقتتتالع اجملدتتس  دتتتى التحتتدايت التتتيت 

التتتلرق يف امليتتتدال. يفترتتتاقة املتكدمتتتول التتتةأي  تواجتتت  أصتتتحاب اخلتتتوذ
العائتل ال  مديتتات حفتتظ الستتالم أداة ذامتة يف صتتول الستتدم يفاألمتتل 
التتتديفليني، يفاتفعتتتوا  مومتتتا ابإلضتتتافة مىل ذلتتتك  دتتتى ضتتتةيفرة أل يوتتتيط 
اجملدتتتس ابلع ثتتتتات يف ايت يفاضتتتتحة يفيفان يتتتتة يفأل تُتتتتليفَّد ابملتتتتوارد الالزمتتتتة 

لستتتتتتالم ا ضتتتتتت الع مبهتتتتتتامهم   ةيعتتتتتتة ف التتتتتتة حتتتتتتىت يتستتتتتتإ حلفظتتتتتتة ا
 ل لك.  يففعا

، استتتتمع أ نتتتاء اجملدتتتس مىل 2013حليةال/يونيتتت   26يفيف  
محاقتتتتات نتتتتدمها نتتتتادة نتتتتوات   ثتتتتة موظمتتتتة األمتتتتم املتحتتتتدة لتحعيتتتتق 
ا ستتتتتعةار يف مجهوريتتتتة الكونغتتتتو الدميعةاقيتتتتة يف  ثتتتتة األمتتتتم املتحتتتتدة يف 

نتتوة   ثتتة  ليتترباي يف مديتتة األمتتم املتحتتدة يف كتتوت ديفتتوار. يفيفصتتف نائتتد
موظمتتتتتتتة األمتتتتتتتم املتحتتتتتتتدة لتحعيتتتتتتتق ا ستتتتتتتتعةار يف مجهوريتتتتتتتة الكونغتتتتتتتو 
الدميعةاقيتتة فوائتتد استتتددام كتتل متتل التكوولوجيتتا ال ستتكةية األساستتية 

يف حفتتظ الستتالم. يفأضتتاف نتتائال منتت  يف ستتياق يف يتتة أنتتوى  يفاملتعدمتتة
، تتهيتتا الع ثتتة لوصتتول (2013) 209٨ دتتى الوحتتو احملتتدد يف العتتةار 

قتتتتائةات  تتتتال قيتتتتار غتتتت  مستتتتدحة تستتتتتددم ألغتتتتةا  املةانعتتتتة يفحتديتتتتد 
حتةكتتتتتتتتتتات اجلما تتتتتتتتتتات املستتتتتتتتتتدحة يفاملستتتتتتتتتتا دة  دتتتتتتتتتتى ردع األ متتتتتتتتتتال 

. يفيف اإلحاقة اليت ندنمها نائد نوة   ثة األمم املتحدة يف (٨٨6)ال دائية
اء الع ثات لدتتدريب الستا ق لدورتة، ليرباي، أ ةز ضةيفرة مجةاء تعييم أثو

يفأيفصتى رنرتاء آليتة لدتعيتيم داختتل معتة العتوة ملستا دة نيتادة العتتوة يف 
. أمتتا نائتتد نتتوة (٨٨7)احلفتتاظ  دتتى نتتوات نتتادرة ديفمتتا  دتتى أداء املهمتتة

 مدية األمم املتحدة يف كوت ديفوار فةكنل يف محاقت   دى كيفية لث  
دتتتى نتتتدرهتا  دتتتى مدارة األزمتتتات، الت تتتايفل  تتتني الع ثتتتات املد تتتط لتتت   

يفيفصف كيف أاتح مقار الت ايفل العائم حاليا  تني   ثتة األمتم املتحتدة 
يف ليتتترباي يف مديتتتة األمتتتم املتحتتتدة يف كتتتوت ديفتتتوار ا ستتتتددام األمثتتتل 

__________ 

 .11املةجع نفس ، الصفحة  (٨٨5)

(٨٨6) S/PV.6987  3 يف 2الصفحتال. 

 .5يف  4املةجع نفس ، الصفحتال  (٨٨7)

https://undocs.org/ar/S/PV.6789
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لاصتتول املتاحتتة يف   ثتتتني متجتتايفرتني جغةافيتتا، يفحتتدند اجملتتا ت التتيت 
                      .(٨٨٨)ايت الةئيسيةميكل فيها ت ليل الت ايفل، فنال  ل التحد

يف عب اإلحاقات، أيند أ ناء اجملدس  ركل  ام فكةة أل  
تلايتد ت عيتد مهتتام حفتظ الستتالم الصتادر هبتا تكديتتف يف ستياق املتتوارد 
احملتتتتديفدة يتتتتد و مىل اتعتتتتاع هُنتتتت  جديتتتتدة، مثتتتتل استتتتتددام التكوولوجيتتتتا 

ت تتايفل  تتني الع ثتتات، قاملتتا أهنتتا تستتتددم يف احلتتديفد املتفتتق اجلديتتدة يفال
 ديهتتتا  دتتتى أستتتاس كتتتل حالتتتة  دتتتى حتتتدة. يف مومتتتا، د تتتم املتكدمتتتول 
مجتتةاء تعيتتيم أثوتتاء الع ثتتات لدتتتدريب الستتا ق لدورتتة، ألنتت  أمتتة حاستتم 

 لنمال الكفاءة يفاحلفاظ  دى اجلاذلية لد مديات. 
 

 حفظ السالم والتعاون فيما بني البعثات 
أكد يفكيل األمتني ال تام ل مديتات حفتظ الستالم، يف اإلحاقتة  

يوجتد  ، أنت   2012كتانول األيفل/ديستمرب   12املعدمة مىل اجملدس يف 
ت ةيف رمسي متفق  ديت  لدت تايفل فيمتا  تني الع ثتات يفأل ال ةائتق ال مديتة 

يفأشتار كت لك مىل ازدايد  ند ُحدندت  دى أساس كل حالة  دى حدة.
جاذ يتتتة ذتتت ا الت تتتايفل ختتتالل الستتتووات العديدتتتة املاضتتتية، يفي تتتلى ذلتتتك 
أساسا مىل  وامل أر  تة ذتي تكتةر ا فتعتار مىل   تض امل تدات العالغتة 
األ يتة اتتا ميوتتع الع ثتتة متتل توفيتت  يف ايهتتتا، يف  ستتيما أثوتتاء ا نتدتتاابت 

اجلم يتتة ال امتتة يفجمدتتس  أيف األزمتتات األمويتتة؛ يفتكتتةر الوتتداء املوجتت  متتل
األمتتتل لت ليتتتتل أيفجتتتت  التتتتت زر  تتتني الع ثتتتتات املوترتتتتةة يف موتتتتاقق متعار تتتتة 
جغةافيتتتتتتتا؛ يفضتتتتتتتةيفرة زايدة تةشتتتتتتتيد استتتتتتتتددام املتتتتتتتوارد  ستتتتتتتعب األزمتتتتتتتة 
ا نتصتتادية ال امليتتة الةاذوتتة؛ يفيتمثنتتل ال امتتل األختت  يف أل الت تتايفل  تتني 

ال مل الت تتتايفل  تتتني الع ثتتتات، حبكتتتم ت ةيفتتت ، أداة مةنتتتة. يفيف اخلتتتتام، نتتت
الع ثتتتتات لتتتتيس أداة اختياريتتتتة يفماتتتتا أداة تعتنتتتتيها النتتتتةيفرة، ُتستتتتتددم 
مؤنتتتتتتا يف دتتتتتى ن تتتتتاق حمتتتتتديفد، يفأل موافعتتتتتة العدتتتتتدال املستتتتتا ة  عتتتتتوات 

 .(٨٨9)يفاحلكومات املنيفة يفاجملدس يظل معدأ متكيويا رئيسيا
يفيف اجلدسة نفسها، نالت يفكيدة األمتني ال تام لدتد م امليتدام  

مل الت ايفل  ني الع ثات ي  ، مل موظور د م الع ثات، ممكانيتة نعتل 
العتتوات يفاملتتوظفني املتتدنيني يفاألصتتول مىل   ثتتة أختتةى يف غنتتول مهدتتة 

سا دهتم  ود يفجودذم يف مونع مؤنت،  ستعب  تدء الع ثتة نص ة، يفم
أيف  دء أزمة، يفم ادهتم يف هناية امل اف مىل مون هم األصدي يفمهامهم 
املعصتتتتودة. يففيمتتتتا يت دتتتتق  عتتتتدء الع ثتتتتات، أشتتتتارت مىل أل التتتتتاخ  يف 

__________ 

 . ٨-6املةجع نفس ، الصفحات  (٨٨٨)

(٨٨9) S/PV.6886  5-2الصفحات . 

منرتتاء يفجتتود ميتتدام ميكتتل أل يتتؤثنة ستتدعا  دتتى فتتةص  تتاح الع ثتتة يف 
لتت ي ندنمتتت    ثتتات األمتتم املتحتتدة يف الرتتةق توفيتت  يف يتهتتا. فالتتد م ا

األيفستتتط كتتتال حامستتتا لدت جيتتتل  عتتتدء   ثتتتة األمتتتم املتحتتتدة لدمةانعتتتة يف 
 .(٨90)2012اجلمهورية ال ة ية السورية يف أيفائل 

يفختتتتتالل املوانرتتتتتة، أشتتتتتاد أ نتتتتتاء اجملدتتتتتس  مومتتتتتا مبدتدتتتتتف  
األمثدة  دى  اح تةتيعات الت ايفل فيما  ني الع ثات، يفاتفعتوا  دتى أل 
زايدة الت تتايفل املؤنتتت  تتني الع ثتتات ال امدتتة يف موتتاقق متعار تتة جغةافيتتا 

يتهتا. يفمتع ذلتك، أاثرت   تض الوفتود ميكل أل يليد مل كفاءهتتا يفف ال
أينتتتا شتتتواغل يفمتتتل  يوهتتتا اثتتتل التتتو ايت املتحتتتدة التتت ي شتتتدد  دتتتى 
ضةيفرة أ  تؤدي مسا دة أي   ثة مىل محلاق النةر اختةى يفأ  تدتلم 
العدتتتدال املستتتا ة  عتتتوات مبهمتتتة حيومتتتا تكتتتول مكدفتتتة مبهمتتتة أختتتةى. 

لتتتدا   املؤنتتتة يفابإلضتتافة مىل ذلتتك، متتل املهتتم أ  ُيستتمح ال تصتتعح ا
. يف دتتى املوتتوال نفستت ، (٨91) تدائل لدتد تتيط ال ويتتل األجتتل يفلدتاذتتب

أ تتتةب اثتتتل ا حتتتتاد الةيفستتتي  تتتل ندعتتت  متتتل أل ت ليتتتل   ثتتتة يفمضتتت اف 
 .(٨92)أخةى ي   تغي  يف يتها، يفذو أمة يت دب موافعة اجملدس

 
 املتحدة حلفظ السالم: كج متعدد األبعادعمليات األمم  
، أجتتتةى اجملدتتتس موانرتتتة 2013كتتتانول الثام/يوتتتاية   21يف  

مفتوحتتة  رتتال اتعتتاع هنتت  مت تتدد األ  تتاد مزاء  مديتتات األمتتم املتحتتدة 
 (2013) 20٨6حلفظ السالم. يفخالل املوانرة، اخت  اجملدس العةار 

الت ي أكتتد فيت ، يف مجدتتة أمتور، أنتت  يوعغتي ا ضتت الع انرت ة حفتتظ 
الستتتالم   ةيعتتتة تيستتتة  وتتتاء الستتتتالم   تتتد انتهتتتاء الوتتتلاع، يفا تتترتف فيتتتت  

 ابلديفر اهلام حلفظ السالم املت دد األ  اد. 
ت حفتظ الستالم، يفمل أضتحت يفنال األمني ال ام مل  مديا 

أكثة توو ا يفأكثة ت عيدا مل أي يفنتت منتى،   تتلال استتثمارا  تايل 
الف اليتتتتة متتتتل حيتتتتث التكدفتتتتة يف التعتتتتدم لتتتتو ا ستتتتتعةار التتتتدائم، يفمنتتتت  

توجتتتتد أداة ديفليتتتتة تتستتتتم ابلف اليتتتتة نفستتتتها يف اجلمتتتتع  تتتتني اجلهتتتتود   
عوق اإلنسال. املع يفلة يف جما ت السياسة يفاألمل يفسيادة العانول يفح

يفأضتتتاف نتتتتائال مل مرتتتتةيفع العتتتتةار يؤكتتتتد حبتتتتق أل احلكومتتتتات الوقويتتتتة 
تتحمل املسؤيفلية األيفىل  ل حتديد أيفلوايت  وتاء الستالم، يفأل   ثتات 

__________ 

 . 6املةجع نفس ، الصفحة  (٨90)

 . 21املةجع نفس ، الصفحة  (٨91)

 . 24املةجع نفس ، الصفحة  (٨92)
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حفظ السالم تؤدي ديفرا حيواي فيما خي  الرمول يف واء املؤسسات، 
 .(٨93)يف ا أمةال حامسال لدحؤيفل ديفل ا نتكاس يفال ودة مىل الولاع

يفرحعتتوا   متكدمتتا ختتالل الوعتتاي. 60يفحتتتد  متتا يعتتةب متتل  
 مومتتتا  تتتلايدة الرتكيتتتل  دتتتى الصتتتدة  تتتني حفتتتظ الستتتالم يف وتتتاء الستتتالم 
نتيجة لتلايد ت عيد الولا ات امل اصةة، يفمل شال ذ ا التوه  املتكامتل 
أل يتتتتؤدي مىل  مديتتتتات حفتتتتظ ستتتتالم مت تتتتددة األ  تتتتاد. يفشتتتتدد  تتتتدة 
متكدمني  دى األ ية العصوى ملعدأ تويل معاليد األمتور  دتى الصت يد 

وتتت  املةاحتتل املعكتتتةة جتتدا ألنرتتت ة  وتتاء الستتتالم ليتستتإ  تتتاح التتوق  م
.  (٨94) مدية تصفية   ثة حفظ السالم يفمرساء أسس السالم املستدام

__________ 

(٨93) S/PV.6903 4-2، الصفحات . 

كتتتوراي(؛  )مجهوريتتتة   9)أستتترتاليا(؛ يفالصتتتفحة  7املةجتتتع نفستتت ، الصتتتفحة  (٨94)
 30يفالصتتتتفحة )لكستتتمربغ(؛  2٨)املغتتتةب(؛ يفالصتتتتفحة  26يفالصتتتفحة 

)نيوزيدوتتتتتتتدا(؛  32)مصتتتتتتتة، ابستتتتتتتم حةكتتتتتتتة  تتتتتتتدم ا ليتتتتتتتاز(؛ يفالصتتتتتتتفحة 
)منديفنيستتتتتتتتتتتيا(؛  37)جوتتتتتتتتتتتوب أفةيعيتتتتتتتتتتتا(؛ يفالصتتتتتتتتتتتفحة  35 يفالصتتتتتتتتتتتفحة
)شتتتتتتتتتتتتتتتتتيدي(؛  46)ا حتتتتتتتتتتتتتتتتتتاد األيفريف (؛ يفالصتتتتتتتتتتتتتتتتتفحة  39 يفالصتتتتتتتتتتتتتتتتتفحة
 79)الستتتتتتتتويد(؛ يفالصتتتتتتتتفحة  61)كتتتتتتتتواب(؛ يفالصتتتتتتتتفحة  53 يفالصتتتتتتتتفحة

 ) ول(.  ٨7يفالصفحة )اجلعل األسود(؛  ٨4) ميعيا(؛ يفالصفحة 

كما سدنط  تدد متل املتكدمتني النتوء  دتى أ يتة التد م الت ي يعدنمت  
اجملدس، ابلتوسيق مع األمانة ال امة يفالعددال املسا ة  عوات، لنتمال 

. غتت  أل اثنتتل (٨95)ل حفتتظ الستتالم مىل  وتتاء الستتالم تتاح ا نتعتتال متت
ا حتتتتاد الةيفستتتتي أشتتتار مىل أنتتتت    ميكتتتل ل مديتتتتات حفتتتظ الستتتتالم أل 
تتحمتتل كامتتل املستتؤيفلية  تتل  وتتاء الستتالم  دتتى املتتدى ال ويتتل، يفجيتتب 
أل توسق  مدها مع اجلهات الفا دة األخةى. يفح نر أينا مل توسيع 

متتتتل فتتتتةادى التتتتديفل يفاألمانتتتتة تفستتتت  يف ايت اجملدتتتتس متتتتل جانتتتتب كتتتتل 
ال امتتة، يفخاصتتة  وتتدما يت دتتق األمتتة  عوا تتد العتتانول اإلنستتام التتديفيل 

  .(٨96)اخلاصة حبماية املدنيني يف الولا ات املسدحة

__________ 

)فةنستتتتتتا(؛  1٨)غواتيمتتتتتتا (؛ يفالصتتتتتتفحة  14املةجتتتتتتع نفستتتتتت ، الصتتتتتتفحة  (٨95)
 31)أذر يجتتتتال(؛ يفالصتتتتفحة  27)املغتتتتةب(؛ يفالصتتتتفحة  26يفالصتتتتفحة 

)جوتتتوب أفةيعيتتتا(؛  35)مصتتتة، ابستتتم حةكتتتة  تتتدم ا ليتتتاز(؛ يفالصتتتفحة 
 53)شتتتتتتيدي(؛ يفالصتتتتتتفحة  46)أيفريفغتتتتتتواي( يفالصتتتتتتفحة  51يفالصتتتتتتفحة 
)أيفغوتتتتتتتتتتتتتدا(؛  69)اتيدوتتتتتتتتتتتتتد(؛ يفالصتتتتتتتتتتتتتفحة  5٨يفالصتتتتتتتتتتتتتفحة )كتتتتتتتتتتتتتواب(؛ 
 )زمعا وي(.  ٨2 يف ٨1) ميعيا(؛ الصفحتال  79 يفالصفحة

 . 22املةجع نفس ، الصفحة  (٨96)

  
 اجللسات: عمليات األمم املتحدة حلفظ السالم

اجلدستتتتتتتتتتتتتتتتة حمنتتتتتتتتتتتتتتتتة 
 أخةى يفاثئق الفة ي العود يفاترخيها

  مالً  الد وات
 37 ابملادة

 39 ابملتتادة  متتالً  التتد وات
 املتكدمول يفغ ذا

 )املؤيديفل يفالتصويت العةار
 (املمتو ول - امل ارضول -

       
S/PV.6740 

آذار/متتتتتتتتتتتتتتتتتتتارس  26
2012 

يفكيتتتتتتتتتتتتتتتل األمتتتتتتتتتتتتتتتني ال تتتتتتتتتتتتتتتام    
حفتتتتظ الستتتتالم،  ل مديتتتتات 

ال تام لدتد م  يدة األمتني يفيفك
 امليدام

يفكيتتتتتتتتل األمتتتتتتتتني ال تتتتتتتتام 
حفتتتتتتتتتتتتتتتتتتظ  ل مديتتتتتتتتتتتتتتتتتتات 

السالم، يفيفكيدة األمتني 
 ال ام لدد م امليدام 

 

S/PV.6789 
حليةال/يونيتتتتتتتتتتتت   20

2012 

يفكيتتتتتتتتتتتتتتتل األمتتتتتتتتتتتتتتتني ال تتتتتتتتتتتتتتتام    
ل مديتتتتات حفتتتتظ الستتتتالم، 
يفنائتتتتتتد نتتتتتتوة   ثتتتتتتة موظمتتتتتتة 
األمتتتتتتتتم املتحتتتتتتتتدة لتحعيتتتتتتتتق 
ا ستتتتتتتتتتتتتتتعةار يف مجهوريتتتتتتتتتتتتتتة 

الدميعةاقيتتتتتتتتتتتتتتتة، الكونغتتتتتتتتتتتتتتتو 
يفنائتتتتد نتتتتوة األمتتتتم املتحتتتتدة 
املؤنتتتتتتتتتة يف لعوتتتتتتتتال يفرئتتتتتتتتيس 
الع ثتتتتتتة، يفنائتتتتتتتد نتتتتتتتوة   ثتتتتتتتة 
األمتتتتم املتحتتتتدة يف جوتتتتوب 
الستتتودال، يفنائتتتد نتتتوة   ثتتتة 
األمتتتتتتتتم املتحتتتتتتتتدة لتحعيتتتتتتتتق 

 ا ستعةار يف ذاييت

مجيتتتع أ نتتتاء اجملدتتتس، 
 يفمجيع املد ويل

 

https://undocs.org/ar/S/PV.6903
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اجلدستتتتتتتتتتتتتتتتة حمنتتتتتتتتتتتتتتتتة 
 أخةى يفاثئق الفة ي العود يفاترخيها

  مالً  الد وات
 37 ابملادة

 39 ابملتتادة  متتالً  التتد وات
 املتكدمول يفغ ذا

 )املؤيديفل يفالتصويت العةار
 (املمتو ول - امل ارضول -

       
S/PV.6886  

 كتتتتتتتتانول األيفل/  12
 2012ديسمرب 

األمتتتتتتتتتتتتتتتني ال تتتتتتتتتتتتتتتام يفكيتتتتتتتتتتتتتتتل    
حفتتتتظ الستتتتالم،  ل مديتتتتات 

ال تام لدتد م  يفيفكيدة األمتني 
 امليدام

مجيتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتع أ نتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتاء 
، يفيفكيتتتتتتتتتتتتتتتل )أ(اجملدتتتتتتتتتتتتتتتس

األمتتني ال تتام ل مديتتات 
حفتتظ الستتالم، يفيفكيدتتة  

ال تتتتتتام لدتتتتتتد م  األمتتتتتتني 
 امليدام

 

S/PV.6903 
 كتتتتتانول الثتتتتتام/  21

 2013يواية 

 مديتتتتتتات األمتتتتتتم املتحتتتتتتتدة 
حلفظ السالم: هن  مت دد 

 األ  اد
كتتتتتتتانول   1رستتتتتتتالة مؤرختتتتتتتة 
، 2013الثام/يوتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتاية 

موجهتتتتتة مىل األمتتتتتني ال تتتتتام 
متتتتتتتتتتتتتتتتتل املمثتتتتتتتتتتتتتتتتتل التتتتتتتتتتتتتتتتتدائم 
لعاكستتتتتتتتتتال لتتتتتتتتتدى األمتتتتتتتتتم 

 (S/2013/4املتحدة )

مرتتتتتتتتتتةيفع نتتتتتتتتتتةار 
معدم متل مجيتع 
أ نتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتاء 

 )ب(اجملدتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتس
(S/2013/27) 

ديفلتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة  40
 ) ( نوا

رئيس يففد ا حتاد األيفريف  
 لدى األمم املتحدة

األمتتتتتتني ال تتتتتتام، يفمجيتتتتتتع 
، )د(أ نتتتتتتتتتتتتتاء اجملدتتتتتتتتتتتتتس

يفرئتتتتتتتتيس يففتتتتتتتتد ا حتتتتتتتتتاد 
األيفريف  لتتتتتتتتتدى األمتتتتتتتتتم 

متتد وا  39 املتحتتدة، يف
 )ه(37مبوجب املادة 

 (2013) 20٨6العتتتتةار 
15-0-0 

S/PV.6987 
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يفكيتتتتتتتتتتتتتتتل األمتتتتتتتتتتتتتتتني ال تتتتتتتتتتتتتتتام    
ل مديتتتتات حفتتتتظ الستتتتالم، 
يفنائتتتتتتد نتتتتتتوة   ثتتتتتتة موظمتتتتتتة 

املتحتتتتتتتتدة لتحعيتتتتتتتتق  األمتتتتتتتتم
ا ستتتتتتتتتتتتتتتعةار يف مجهوريتتتتتتتتتتتتتتة 
الكونغتتتتتتتتتتتتتتتو الدميعةاقيتتتتتتتتتتتتتتتة، 
يفنائتتتتتتتتد نتتتتتتتتوة   ثتتتتتتتتة األمتتتتتتتتم 
املتحتتتتتدة يف ليتتتتترباي، يفنائتتتتتد 
نتتتوة  مديتتتة األمتتتم املتحتتتدة 
يف كتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتوت ديفتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتوار، 
يفاملسترتتتتتتتتتتتتتتتار ال ستتتتتتتتتتتتتتتكةي 

 لامم املتحدة

مجيتتتع أ نتتتاء اجملدتتتس، 
 يفمجيع املد ويل

 

 
 اخلارجية فيها؛ يفمثنل اهلود األمني امل ايفل يف يفزارة الرؤيفل اخلارجيةمثنل الربتغال يفزية الديفلة يفالرؤيفل  )أ( 
يفاملمدكتة املتحتدة  ا حتاد الةيفسي يفأذر يجال يفاألرجوتني يفأسترتاليا يفابكستتال يفتوغتو يفمجهوريتة كتوراي يفريفانتدا يفالصتني يفغواتيمتا  يففةنستا يفلكستمربغ يفاملغتةب )ب( 

 يفالو ايت املتحدة. 
تولانيتتا ا يفمنديفنيستتيا يفأيفريفغتتواي يفأيفغوتتدا يفأيفكةانيتتا يفأيةلوتتدا يفالربازيتتل يف تتول يف تتوغالديش يفاتيدوتتد يفتةكيتتا يفترتتاد يفتتتونس يفاجلعتتل األستتود يفمجهوريتتة أرميويتتا يفأملانيتت  ) ( 

يفن غيلستتال املتحدة يفمجهورية جووب السودال يفجووب أفةيعيا يفزمعتا وي يفستةي  نكتا يفالستدفاديفر يفستدوفاكيا يفالستوغال يفالستويد يفشتيدي يفالفدعتني يففيجتي 
  يفكةيفاتيا يفكواب يفكوت ديفوار يفكيويا يفماليلاي يفمصة )ابسم حةكة  دم ا لياز( يف ميعيا يفنيعال يفنيج اي يفنيوزيدودا يفاهلود يفالياابل.

 أسرتاليا أمني الربملال لرؤيفل الدفاع. مثنل ابكستال يفزية اخلارجية فيها؛ يفمثنل مجهورية كوراي  ئب الوزية لدرؤيفل املت ددة األقةاف يفالرؤيفل ال املية؛ يفمثنل )د( 
 مل يُدل اثل الفدعني اي  يال. )ه( 
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